JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ Μ.Α.Ε 7650/06/Β/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000
Κύπρου 9 και Ύδρας , Μοσχάτο Αττικής T.K. 18346
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟY 2015
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της JUMBO A.E.E. και του Ομίλου εταιρειών JUMBO. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου
ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση Διαδικτύου :

www.e-jumbo.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ των τριμηνιαίων
οικονομικών καταστάσεων :

20.11.2015

Νόμιμοι Ελεγκτές :

ΟΜΙΛΟΣ
1/7/201530/9/2015

Μάριος Λασανιάνος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25101)
Αθανασία Αραμπατζή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821)
Grant Thornton (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)
Δεν απαιτείται

Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματ/τικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/9/2015

30/6/2015

30/9/2015

30/6/2015

496.893.759
6.022.929
28.155.419
178.267.617
20.482.981

497.881.150
6.118.721
29.089.329
197.792.010
15.546.511

287.265.377
6.022.929
194.561.715
153.090.879
34.574.658

289.382.423
6.118.721
194.577.299
172.697.801
41.746.395

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές

389.126.585

343.899.537

237.296.247

208.957.588

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε € )

1.118.949.290

1.090.327.258

912.811.805

913.480.227

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματ/τικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

161.911.113
656.967.133
818.878.246
818.878.246

161.911.113
635.297.434
797.208.547
797.208.547

161.911.113
483.870.941
645.782.054
645.782.054

161.911.113
471.504.619
633.415.732
633.415.732
143.916.512
12.724.426
2.669.667

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου προ φόρων

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

129.326.566

120.604.144

109.482.949

120.753.890

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

300.071.044

293.118.711

267.029.751

280.064.495

1.118.949.290

1.090.327.258

912.811.805

913.480.227

Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (καθαρό
ποσό)
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Λοιπες προβλέψεις

1. Στις ανωτέρω ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των
Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2014-2015 (01.07.2014-30.06.2015), εκτός από τις αλλαγές σε πρότυπα και
διερμηνείες που αναλύονται στη σημείωση 3.1 των ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν υπάρχει αλλαγή στη
μέθοδο ενοποίησης σε σύγκριση με την χρήση που έληξε στις 30.06.2015.
2. Δεν υπάρχουν μεταβολές στη σύνθεση των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου σε
σχέση με την 30.06.2015, δεν υπάρχουν μεταβολές στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους και δεν υπάρχουν εταιρείες ή και κοινοπραξίες που
δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
3. Κατά την 30.09.2015 δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας. Για εξασφάλιση αλληλόχρεων
τραπεζικών λογαριασμών θυγατρικής του Ομίλου έχει παραχωρηθεί ως ενέχυρο με τη μορφή δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων
ποσό € 952.903.
4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού:
30/09/2015
30/09/2014
Όμιλος
Μόνιμο
Έκτακτο
Σύνολο

4.143
793
4.936

3.824
700
4.524

30/09/2015

30/09/2014

2.963
473
3.436

2.956
466
3.422

Εταιρεία
Μόνιμο
Έκτακτο
Σύνολο

5. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαφορές, των οποίων η τυχούσα αρνητική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά
αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι
περιπτώσεις, έχει ως εξής :
Περίπτωση (ποσά εκφρασμένα σε €)

Όμιλος

Προβλέψεις για σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία
διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων
Προβλέψεις για ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
Λοιπές Προβλέψεις

70.229
165.311
23.702

Εταιρεία

70.229
146.708
-

6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της, αναφέρονται στη σημείωση 4.20 των τριμηνιαίων
Οικονομικών Καταστάσεων.
7. Ποσά εσόδων και εξόδων, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
της Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.
24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
Ποσά εκφρασμένα σε €
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών
στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και μέλη της διοίκησης

Όμιλος
-

273.223

Εταιρεία
20.662.948
508.618
14.287.205
155.418

-

-

-

-

145.511.286
69.188.427

132.027.430
53.173.410

131.364.250
54.192.587

27.240.988
29.167.447
(7.376.055)
21.791.392

25.006.507
25.522.401
(5.512.511)
20.009.890

16.560.417
18.169.049
(5.904.164)
12.264.885

17.405.088
17.219.308
(4.341.440)
12.877.868

21.791.392
(188.570)
21.602.823
21.602.823
-

20.009.890
(68.450)
19.941.440
19.941.440
-

12.264.885

12.877.868

34.561
12.299.446
12.299.446

12.877.868
12.877.868

0,1602

0,1471

0,0901

0,0946

32.858.772

29.986.018

20.299.967

21.121.325

ΟΜΙΛΟΣ

143.916.512
13.630.290
-

Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον Όμιλο
«JUMBO» και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές του.

152.628.327
73.215.684

1/7/201530/09/2015

143.916.512
25.720.528
2.877.527

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/7/201430/9/2014

1/7/201530/09/2015

1/7/201430/9/2014

29.167.447

25.522.401

18.169.049

17.219.308

5.619.487

4.980.891

3.741.253

3.717.617

125.061

105.887

125.061

105.887

(1.703)
1.109

(1.380)
-

(1.703)
-

(1.380)
-

(Κέρδη)/Ζημιές εύλογης αξίας (αποτίμηση) άλλων
χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

(1.780.720)

139.360

(1.780.720)

139.360

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Συναλλαγματικές διαφορές
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης

(1.775.222)
1.629.483
7.038
32.991.980

(2.543.200)
1.905.053
(50.862)
30.058.150

(1.414.641)
1.586.729
(4.338)
20.420.690

(1.828.099)
1.874.519
9.917
21.237.129

19.601.866
(8.976.540)
(1.487.749)
7.829.621
15.582

(6.086.360)
(349.951)
(1.064.789)
6.250.082
2.750.404
(344.700)

19.606.922
689.636
(1.311.680)
8.346.080
15.584

(4.487.072)
(5.344.923)
(1.006.295)
3.164.333
21.848

(44.560)
(5.830.781)
44.099.419

(133.407)
(1.023.948)
30.055.481

(5.511)
(3.995.475)
43.766.246

(102.872)
13.482.148

(6.049.639)
331.891

(5.787.099)
193.385

(20.708.461)
(3.370.492)
331.891

(5.000.001)
(2.944.047)
193.385
4.184

Μεταβολές λογαριασμών Κεφαλαίου Kίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
(Αύξηση)/ μείωση βραχυπρόθεσμων δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Άλλα
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων & άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

56.768

196.170

43.633

Eπενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

-

(6.268.188)

-

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(5.660.980)

(11.665.732)

(23.703.429)

(7.746.479)

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

(2.744.874)
-

(5.232.078)
(87.305)

(2.669.667)
-

(5.232.078)
(87.305)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)

(2.744.874)

(5.319.383)

(2.669.667)

(5.319.383)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

35.693.565
298.918.408
210.676
334.822.649

13.070.366
287.567.276
5.609
300.643.251

17.393.150
169.893.073
187.286.223

416.285
195.373.828
195.790.113

Διαθέσιμα στο ταμείο
Υπόλοιπο αλληλόχρεων λογαριασμών τραπεζών
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

2.949.625
5.956.685
325.916.339
334.822.649

2.534.667
4.741.776
293.366.808
300.643.251

2.527.115
5.956.685
178.802.423
187.286.223

2.160.776
193.629.337
195.790.113

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
30/9/2015
30/9/2014

Κατά την διάρκεια της περιόδου 01.07.2015-30.09.2015 η JUMBO EC .B.LTD είχε έξοδα αγορών από την JUMBO EC.R SRL συνολικό
ποσό € 2.116. Στις 30.09.2015 η JUMBO EC.R SRL είχε υποχρέωση στην JUMBO EC.B LTD ποσό € 18.160. Όλες οι διεταιρικές
συναλλαγές και τα υπόλοιπα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν απαλειφθεί από τις ενδιάμεσες τριμηνιαίες
Οικονομικές Καταστάσεις.
8. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες καταστατικές διευθύνσεις τους, ποσοστό, είδος συμμετοχής και μέθοδο ενοποίησης που
περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3.3 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
9. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την περίοδο 01.07.2015-30.09.2015 ανήλθαν σε € 1.859 χιλ.
και του Ομίλου σε € 4.322 χιλ.
10. Δεν κατέχονται μετοχές της Μητρικής, είτε από την ίδια είτε από τις θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της
περιόδου.
11. Tον Ιούλιο του 2015 καταβλήθηκε το ποσό των € 20,7 εκατ για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής JUMBO EC.R SRL.
Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται την 30.09.2015 σε € 48,9 εκατ.
12. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 11.11.2015 ενέκρινε μεταξύ άλλων την μη διανομή
μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2014-2015.
13. Τα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών/ (ζημιών), μετά από φόρους, επί του συνολικού
σταθμισμένου αριθμού των μετοχών της μητρικής.
14. Τα λοιπά συνολικά έσοδα (μετά από φόρους) του Ομίλου ποσό € 188.570 αναλύεται σε έσοδο € 681.561 που αφορά
συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού, σε έξοδο ποσό € 904.692 από αποτίμηση χρηματοοικονομικών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και σε έσοδο ποσό € 34.561 που αφορά αναβαλλόμενο φόρο επανεκτίμησης υποχρεώσεων
παροχών προσωπικού λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή. Αντίστοιχα τα λοιπά συνολικά έσοδα για την Εταιρεία ποσού €
34.561 αφορά έσοδο από αναβαλλόμενο φόρο επανεκτίμησης υποχρεώσεων παροχών προσωπικού. Κατά την περσινή αντίστοιχη
περίοδο τα λοιπά συνολικά έσοδα (μετά από φόρους) του Ομίλου ποσό € 68.450 αφορούσε έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές
μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού.
15. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της ενδιάμεσης συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης αναφέρονται αναλυτικά
στην σημείωση 11.
16. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

1/7/201430/9/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

143.916.512
26.695.313
132.653

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) +
(δ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/7/201530/9/2015

Κατανέμονται σε:

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

1/7/201430/9/2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/9/2015
30/9/2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.07.2015 και
01.07.2014 αντίστοιχα)

797.208.547

744.510.358

633.415.732

608.236.785

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

21.602.823

19.941.440

12.299.446

12.877.868

-

-

-

-

-

-

-

-

66.876

-

66.876

-

818.878.246

764.451.798

645.782.054

621.114.653

Αύξηση /(μείωση) Mετοχικού Kεφαλαίου από μετατροπή ομολογιακού
δανείου
Αύξηση /(μείωση) Mετοχικού Kεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση
έκτακτων αποθεματικών
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αύξηση αποθεματικών από μετατροπή ομολογιακού δανείου
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απευθείας στην καθαρή θέση
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015 και
30.09.2014 αντίστοιχα)

Μοσχάτο, 20 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΕΜΜ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΗΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Α.Δ.Τ ΑΜ 052833/2014

Α.Δ.Τ Φ 099860/2001

Α.Δ.Τ Χ 156531/2002

Α.Δ.Τ Λ 370348/1977-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0018111 Ά ΤΑΞΗΣ

